ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਿਰ੍ਰਸਤੋ,
ਪਿਵੇਂ ਪਿ ਮਈ ਪਵਿੱ ਚ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਟੋਰ੍ੋਂਟੋ ਪਿਸਪਟਰਿਟ ਸਿੂਲ ਬੋਰ੍ਿ (ਟੀਿੀਐਸਬੀ) ਸਾਰ੍ੇ ਿਪਰ੍ਵਾਰ੍ਾਂ ਨੂੂੰ
2021-22 ਸਿੂਲੀ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਨ-ਿਰ੍ਸਨ ਿਾਂ ਵਰ੍ਚੁਅਲ ਲਰ੍ਪਨੂੰਿ ਦੇ ਲਈ ਪਸਲੈ ਿਸ਼ਨ ਫਾਰ੍ਮ ਭਰ੍ਨ ਲਈ
ਿਹੇਿਾ।
ਪਿਛਲੇ ਿੁਝ ਹਫਪਤਆਂ ਪਵਿੱ ਚ, ਟੋਰ੍ੋਂਟੋ ਪਵਿੱ ਚ ਿੋਪਵਿ-19 ਿੇਸਾਂ ਦਾ ਘਿੱ ਟਣਾ ਿਾਰ੍ੀ ਪਰ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਿਾਂ ਅਤੇ 1217 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਵੈਿਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੱ ਤਵਿੂਰ੍ਨ ਿਰਿਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਸਾਹਿਨਿ ਖਬਰ੍ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਸਾਰ੍ੇ ਪਵਪਦਆਰ੍ਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਮੁੜ ਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਸਿੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋੜਨ ਅਤੇ ਪਸਤੂੰ ਬਰ੍ ਪਵਿੱ ਚ ਇਨ-ਿਰ੍ਸਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਿਤ ਿਰ੍ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰ੍ਦੇ ਹਾਂ।
ਿਦਪਿ ਪਿਥੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਵਰ੍ਚੁਅਲ ਲਰ੍ਪਨੂੰਿ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸਮਾਈ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇਿਾ, ਅਸੀ ਪਦਰੜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰ੍ੇ
ਪਵਪਦਆਰ੍ਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਇਨ-ਿਰ੍ਸਨ ਲਰ੍ਪਨੂੰਿ ਨੂੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਿਰ੍ਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਿੇ ਪਵਪਦਆਰ੍ਥੀ ਪਿਵੇਂ ਮਪਹਸੂਸ
ਿਰ੍ਦੇ ਹਨ ਪਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਸਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਬਾਰ੍ੇ ਸਾਿੇ ਟੀਿੀਐਸਬੀ ਿਾਟਾ, ਅਤੇ ਇਨ-ਿਰ੍ਸਨ ਲਰ੍ਪਨੂੰਿ ਨੂੂੰ
ਿਰ੍ਤ ਰ੍ਹੇ ਪਵਪਦਆਰ੍ਥੀਆਂ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਪਵਿੱ ਚ ਉਿਲਬਧ ਿਾਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ੍ ਤੇ, ਸਾਨੂੂੰ ਭਰ੍ੋਸਾ ਹੈ ਪਿ ਇਹ ਇਿੱ ਿ ਚੁਣੌਤੀਿੂਰ੍ਨ
ਰ੍ਪਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਪਦਆਰ੍ਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰ੍ਬੋਤਮ ਚੋਣ ਹੈ।
ਿਪਰ੍ਵਾਰ੍ ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ, 12 ਅਗਸਤ ਤਿੱ ਿ ਇਨ-ਿਰ੍ਸਨ ਿਾਂ ਵਰ੍ਚੁਅਲ ਲਰ੍ਪਨੂੰਿ ਦੇ ਲਈ
ਪਸਲੈ ਿਸ਼ਨ ਫਾਰ੍ਮ ਔਨਲਾਈਨ ਭਰ੍ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਪਸਲੈ ਿਸ਼ਨ ਫਾਰ੍ਮ ਪਲੂੰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਅਗਸਤ, ਨੂੂੰ ਭੇਿੀ ਿਾਵੇਿੀ। ਦੋ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਵਾਲੇ
ਿਪਰ੍ਵਾਰ੍ਾਂ ਨੂੂੰ ਹਰ੍ੇਿ ਪਵਪਦਆਰ੍ਥੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱ ਖਰ੍ੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਪਲੂੰਿ ਭੇਪਿਆ ਿਾਵੇਿਾ। ਿਪਰ੍ਵਾਰ੍ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਦਿੱ ਤੇ ਿਏ
ਪਲੂੰਿ ਨੂੂੰ ਵਰ੍ਤ ਿੇ ਪਸਲੈ ਿਸ਼ਨ ਫਾਰ੍ਮ ਭਰ੍ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਟੀਿੀਐਸਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਲ ਪਵਿੱ ਚ ਈਮੇਲ ਿਤੇ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਲੋ ਿ, 10 ਅਤੇ 12 ਅਿਸਤ ਦੇ ਪਵਚਿਾਰ੍ ਪਸਲੈ ਿਸ਼ਨ ਫਾਰ੍ਮ
ਭਰ੍ਨ ਲਈ ਫੋਨ ਿਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਿੇ 12 ਅਿਸਤ ਤਿੱ ਿ ਸਾਨੂੂੰ ਭਪਰ੍ਆ ਹੋਇਆ ਪਸਲੈ ਿਸ਼ਨ ਫਾਰ੍ਮ ਿਰਾਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ
ਪਵਪਦਆਰ੍ਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਇਨ-ਿਰ੍ਸਨ ਲਰ੍ਪਨੂੰਿ ਪਵਿੱ ਚ ਰ੍ਿੱ ਪਖਆ ਿਾਵੇਿਾ।
ਤੁਹਾਿੇ ਸਪਹਯੋਿ ਲਈ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਪਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੂਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਨਰ੍ਪਵਘਨ ਸ਼ੁਰ੍ੂਆਤ ਦੀ ਪਤਆਰ੍ੀ ਿਰ੍ਨ ਲਈ ਇਿਿੱ ਠੇ
ਿੂੰ ਮ ਿਰ੍ਦੇ ਹਾਂ।
ਹੋਰ੍ ਿਾਣਿਾਰ੍ੀ ਲਈ, ਪਿਰ੍ਿਾ ਿਰ੍ਿੇ www.tdsb.on.ca/School-Year-2021-22/2021-22-SelectionForm ਤੇ ਿਾਓ।

